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O ŠKOLE 

ŠKOLA NABÍZÍ STUDIUM V PĚTI VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH. VÝUKA JE ZAMĚŘENA NA PRO-
POJENÍ TALENTU A TVŮRČÍCH SCHOPNOSTÍ STUDENTŮ SE ZNALOSTÍ NEJMODERNĚJŠÍCH TYPŮ 
POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ. DŮRAZ JE KLADEN NA PRAKTICKÉ ČINNOSTI.

Kromě výuky všeobecně vzdělávacích předmětů včetně pěti cizích jazyků (angličtiny, 
španělštiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny) se škola v rámci vzdělávacích programů 
zaměřuje zejména na filmovou tvorbu, fotografii, animaci, grafický a užitý design, kreativní 
komunikaci, propagační výtvarnictví, kompozici a kresbu, marketing, reklamu, umělec-
kou produkci, dějiny umění, fotografie a filmu.

Prakticky všichni absolventi se úspěšně uplatňují v grafických a reklamních studiích, při rea-
lizaci výstavních expozic, v kulturních a společenských institucích, filmových a televizních 
společnostech či pokračují ve vzdělávání na vysokých školách včetně uměleckých.



VÝUKA PRO PRAXI 
Učební plán je koncipován tak, aby při 
správném výběru metod a forem vzdě-
lávání vytvářel předpoklady pro schop-
nost žáků správně aplikovat nabyté                                            
a osvojené vědomosti, znalosti a doved-
nosti při řešení samostatných úkolů v praxi. 
Snahou je uplatnit individuální přístup k jed-
notlivým žákům, rozvíjet jejich individuální 
tvořivost a samostatnost.
 

PROFESIONÁLNÍ NÁVYKY
Vzdělávací strategie je zaměřena na vytvá-
ření profesionálních návyků žáků, které 
může vhodně využít budoucí zaměstnava-
tel a které mohou být dostatečně oceněny. 
Snahou je vytvářet v žácích profesionální 
hrdost a kladný vztah ke škole i ke zvole-
nému k oboru. Zároveň u nich vypěstovat 
potřebu se ve svém oboru dále vzdělávat 
a profesionálně růst.

Škola opakovaně získala mezinárodní certifikát kvality v oblasti středního vzdělávání ISO 
9001:2001 a ISO 9001:2009. V roce 2010 dostala ocenění úspěšné organizace Národní ceny 
kvality ČR. V roce 2014 se dokonce stala vítězem Národní ceny kvality České republiky 
v kategorii veřejný sektor a držitelem prestižního titulu „Excelentní organizace“ podle 
Modelu excelence EFQM. V roce 2017 převzala škola Národní cenu ČR za společenskou 
odpovědnost a udržitelný rozvoj a také evropskou cenu kvality C2S.

ZÁJEM A ODBORNOST
Školní učební kapacita odpovídá výuko-
vým možnostem školy a pokrývá potřeby 
nejen pražského regionu, ale i širší oblasti. 
Do oboru jsou přijímáni uchazeči nejen 
s dobrými školními výsledky, ale hlavně 
s nadprůměrným zájmem o obor. Řada 
absolventů pokračuje dále ve studiu na 
VOŠ a VŠ různých směrů.
 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Na základě dlouhodobého ověřování je 
v současnosti realizován školní vzděláva-
cí program, jehož prioritou je žák, učitel 
a téma, které je probíráno současně v teo-
retické i praktické složce vzdělávání. Žáci 
tím získávají přímé souvislosti a dovednosti 
spojené s probíraným tématem. Ověře-
ní znalostí a dovedností je řešeno pomocí 
seminárních a ročníkových prací (zpraco-
vání projektů). Tento systém vzhledem ke 
svým jasně definovaným obsahům a cílům 
jednotlivých témat žákům umožňuje zvolit 
si svoji vlastní cestu ke vzdělání.
 

OBORY / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
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V průběhu studia tohoto vzdělávacího programu se žáci učí základy filmové tvorby, dra-
maturgie a literární přípravy. Poznávají rozdílné přístupy k dokumentární a hrané tvorbě. 
Naučí se základy práce s kamerou, získají cit pro filmový záběr, umí určit rozdíly mezi foto-
grafickou a filmovou kompozicí. Seznámí se se základy střihové skladby a se zvukovou slož-
kou filmu. Jsou schopni samostatně režijně vytvořit krátké filmové dílo. Profilujícími předměty 
jsou zejména filmová tvorba, animace kreslená a 3D, grafický design.
 
Cílem studia je, aby si osvojili a uvědomili podstatné rozdíly v problematice  jednotlivých 
filmových profesí či oborů. Mohou  se rozhodnout pro případné další pokračování studia na 
vysoké škole s jasnou specializací.

FILMOVÁ A ANIMAČNÍ TVORBA       



Během studia se žáci setkávají se všemi žánry fotografické tvorby, např. reportáž, dokument, 
módní fotografie, produktová fotografie a další. Součástí vzdělávání je také postprodukce 
v grafických editorech, montáž složitě svícených scén. Získají zkušenosti s profesionální foto-
grafickou technikou, svícením v ateliéru i exteriéru, analogovou fotografií, procesem vyvolá-
vání v temné komoře.

Absolventi mohou pracovat např. v redakcích periodik (reportér, editor, art direktor),  
nakladatelstvích, DTP studiích, ve vědeckých a výzkumných ústavech v oborech vědecké 
a technické fotografie nebo jako samostatný fotograf.

              FOTOGRAFIE A MÉDIA



       VÝTVARNICTVÍ A UŽITÝ DESIGN

Ve vzdělávacím programu Výtvarnictví a užitý design jsou žáci seznámeni se základními 
odvětvími užitého designu, s principy a metodami tvorby v tomto oboru. Výuka designu je 
zaměřena nejen na teoretickou a praktickou tvorbu designu, ale soustředí se především na 
prostorovou a materiálovou kreativitu. K tomu využívají technické a technologické zázemí 
školy (výtvarné ateliéry, 3D tiskárnu, praktické dílny).

Mimo  praktické znalosti a dovednosti se žáci seznamují s historií oboru a jeho širšími přesa-
hy. Navazují tak na tradici Bauhausu a jeho myšlenkových tendencí. Profilujícími předměty 
jsou užitý design, výtvarná tvorba, figurální kresba, technologie a modelování a další.



V průběhu studia jsou žáci připravováni k výkonu rozličných činností v kulturních  
institucích, reklamních agenturách, grafických a DTP studiích, v produkčních týmech,  
redakcích apod. Seznamují se teoreticky i prakticky se strukturou kulturních institucí  
a provozovatelů živého umění, s jejich právní formou, platnou legislativou a specifickými   
zásadami jejich řízení a fungování. Osvojí si základní praktické činnosti nezbytné pro práci 
produkčního, zejména po stránce ekonomické a organizační.

Během praxe a exkurzí se seznámí s prostředím divadelní, filmové a televizní produkce, 
s produkcí festivalů, výstav a veletrhů. Součástí výuky je zajištění akcí pořádaných školou 
a projektová výuka zaměřená především na praktickou stránku zvoleného oboru.

                     ART MANAGEMENT A PRODUKCE



Během studia žáci získávají přehled o využití 3D grafiky, počítačové a klasické animace. Řeší 
vlastní projekty, které realizují v programech Cinema 4D, Adobe Animate, TVPaint Animati-
on, Adobe Premiere, After Effects a dalších.  Žáci jsou tak seznámeni se základními principy 
a dovednostmi 2D a 3D grafiky, počítačové a klasické animace, webové komunikace, ale 
také ekonomiky a organizace podniku. 

Hlavní směry, kterým se žák může v praxi věnovat, jsou technické vizualizace, mediální 
vizualizace nebo „vysvětlující“ filmy, reklama a pohyblivá grafika, speciální efekty, počí-
tačové hry a jiné.

       POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ANIMACE 



Pravidelné výstavy školních prací

Výstavní prostory pražských galerií

Kavárna kina Dlabačov – Praha 6 

Galerie Nového sdružení pražských umělců – Praha 3

Účast v mezinárodních i tuzemských fotografických a filmových soutěžích, OFF Online 
filmový festival – Poděbrady, Zlaté Slunce – Brno,Juniorfilm – Dvůr Králové nad Labem, 
Pražský filmový kufr – Praha, Mladá Kamera – Uničov, RECfilm – Zlín

Erasmus – spolupráce s partnerskými školami ze Španělska, Itálie, Německa, Turecka, 
Polska, Maďarska, Slovenska, Portugalska, Švédska, Rumunska a Nizozemí 

Schola Pragensis – přehlídka pražských středních škol v Kongresovém centru 

Kulturně poznávací zájezdy, sportovní pobyty (tuzemsko i zahraničí) 

Maturitní ples s kulturním představením všech oborů 

Zahradní slavnost a prezentace školních prací 

Kulturní akce ve spolupráci s MČ Praha 11

AKTIVITY ŠKOLY                     



                     ERASMUS

Škola se pravidelně účastní evropského vzdělávacího programu Erasmus+. 
Od školního roku 2020/2021 budou na naší škole nové projekty.

V projektu s názvem „Realistic Education Among Digital Youth“ budou našimi partnery školy 
z Norska, Portugalska, Slovenska a Turecka. 
Projekt s názvem „Click to Real Life“ nás zavede do Nizozemí, Švédska, Rakouska, Maďarska 
a Turecka.
V mezinárodním projektu s názvem „Through Museum Walls to Digital World“ budeme 
projektovým koordinátorem pro partnerské školy ze Španělska, Polska, Rumunska a Turecka.



PERSPEKTIVY ŠKOLY                  

Od školního roku 2020/2021 má škola k dispozici novou školní budovu. Je zde kromě tělocvičny  
filmový, fotografický a výtvarný ateliér, počítačová učebna a zázemí pro tyto výukové 
prostory. Škola získala více než 1000 m2   výukové plochy. V mimovýukové době bude 
tělocvična využívána i sportovními oddíly z Prahy11. 

Spolu s novou vlastní budovou získala škola prodloužení nájemní smlouvy do roku 2057, 
což samozřejmě přispívá významně k její stabilitě a zdokonalování vzdělávacích programů. 
Předpokládá se pokračování dobré spolupráce s výrobními a vědeckovýzkumnými 
pracovišti, s Městskou částí Praha 11 i s odborem školství MHMP. Každoroční inovování 
počítačového a ostatního vybavení se stalo samozřejmostí.

Jako signatář Charty kvality České republiky se bude škola především snažit udržet své po-
stavení mezi předními školami obdobného zaměření nejen v ČR, ale i v rámci Evropské unie.
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